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Redaktionen

Texten på stenen är födelse- och dödsdatum för  
Lars Magnus samt platsen Nordtomten i Veger-
bol, Värmskog och texten ”Han var den svenska 
telefonindustrins grundare.Vården rest 1961 av 
Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson och Värm-
skogs Fornminnes- och hembyggdsförening”.

Vid redaktionens efterlysning av bilder på bysten 
av LM Ericsson i Värmskog fick jag in många 
fina bilder. Utvald till förstasidesbild blev den  
som Juha Angervo bidrog med. Tack även till alla
ni andra som skickade in bilder.

E-postadress: info@stsf.org
Organisationsnr: 80 24 00 - 0435
Årsavgifter:  150 kr. Familj 200 kr. Bosatta utanför Sverige 30 euro.
Plusgiro:  75 73 64 - 5
BIC / IBAN:        NDEASESS / SE14 9500 0099 6026 0757 3645

Det var soligt och vackert när Nordtomta invigdes
som minnesgård den 20 augusti 1961. Ett antal 
bilder från invigningen kan  beskådas på 
http://www.hembygd.se/varmskog/galleri/
invigning-av-lme-garden-20-aug-1961/.

Bland invigningstalarna fanns ordföranden i 
Värmskogs fornminnes- och hembygdsförening 
John Engvall, landshövding Gustaf Nilsson och 
vd för LM Ericsson Sven Ture Åberg.
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Jag hoppas även att ni medlemmar som deltog i årsmötet i Värmskog och Nordtomta hade lika 
roligt som vi i styrelsen hade i genomförandet. Och jag tror att det var väldigt många som 
uppskattade kvalitén och smaken på maten som GLG kök och Catering levererade till oss. 
Självklart har Niclas på företaget fått den återkopplingen. 

Ett extra stort tack till Ole som nu avgått som suppleant till styrelsen och välkommen Patrik 
som Oles efterträdare. 

Ännu ett verksamhetsår är till ända med många trevliga och roliga 
upplevelser i telefonens tecken. Förra årsmötet som avhölls i 
Karlsborg hade en auktion som attraherade många närvarande och 
vi sålde för mycket mer än vi trodde inledningsvis. Årets auktion 
inbringade ungefär lika mycket och vi har därför råd att driva ett 
par projekt som förhoppningsvis kommer att uppskattas av alla 
samlarkollegor. Styrelsen kommer att dels reproducera vår telefon-
film, men inte i VHS utan i DVD. Vi kommer även att analysera
förutsättningarna att ge ut en DVD med det resterande outgivna materialet som behandlar 
apparater som inte härrör från LM Ericsson. Det kommer att kräva mycket mer arbete, med 
mixning, speaker osv så vi lär få återkomma om den delen i en senare Phonetiken. 

Styrelsen kommer att i sinom tid ordna en ny anbudsförsäljning, bland annat för att avyttra de 
resterande produktkatalogerna från LM Ericsson som vi fick från Svensk Näringslivshistoria. 
Vi återkommer med information om det och naturligtvis även om höstmötet. 
 
Den trevliga sommaren har kommit, men inte för att vintern var speciellt jobbig i Storstockholm, 
utan för alla veteran- och antikmarknader, backluckeloppísar och besök hos antikhandlare. Det
är alltså min semester jag skriver om. Första stora veteranmarknaden i östra Svealand gick av 
stapeln en helg i slutet av april. Den brukar alltid vara välbesökt även när det är kallt eller regnigt. 
I år var det strålande sol och det kan vara en anledning att det i stort sett var fullt, säkert 20-30% 
mer säljare än vanligt. Eller kanske städivern har tagit överhanden och alla ville minska omfånget 
hemma. En del teleprylar fick jag tag på även om ingen var någon kioskvältare, men det jag blev 
mest glad över var en äldre affärshurts helt i trä med 32 lådor. Alldeles perfekt att ha reservdelar 
i och därmed bringa ordning i röran. Det ”normala” antik-priset brukar ligga på 4-7000:- och jag 
fick den för bara tusenlappen. Fullständig lycka till dess jag baxade in den i garaget. 
Frågan är om även jag måste fundera på säljaspekten. Hmm.

Tommy Sundgren 

Ordförande orerar
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Rapporten från kassörens horisont är traditionsenligt tunn. 
Föreningens ekonomiska ställning är god och stärktes 
ytterligare under årsmötet i Värmskog då många 
medlemmar bjöd på auktionen med god aptit. 
Positivt är också att de flesta av er har betalat årsavgiften. 
Några få har missat och får därför påminnelseavi i detta 
kuvert. Vi följer gängse rutin att stryka de som inte har 
betalat innan nästa medlemsmatrikel skickas ut. 
Jag ser att vi tyvärr saknar betalning från tre av er som 
kom med redan 1994-1995. Det vore tråkigt om vi 
förlorade er veteraner!

Collovin.

5. Förteckning över närvarande:

Patrik Nilsson, Evan Svensson, Henrik Lundin, Tommy Sundgren, Rustan Gandvik, Lars
Lindström, Ole Jacobsen, Jan Wirström, Anders Järvenpää, Denny Wahlström, Raimo
Kultala, Ulf Collovin, Victoria Mattisson, Lars Liljestrand, Per Hedman, Hans Ekerås, Ove
Svensson, Terje Eriksson, Rickard Noréll, Sven Bokander, Juha Angervo, Bo Munkhammar,
Hans Kårholm, Roger Karlsson, Juha Toivanen, Gunnar Modig, Ulf Elfving, Jan Ohlin.

Antal personer som deltog i förhandlingarna var 28, varav röstberättigade 27.

6. Mötet ansåg stämman utlyst i enlighet med stadgarna.

7. Dagordningen godkändes.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

1. Mötet öppnades av ordföranden Tommy Sundgren.

2. Till ordförande för mötet valdes Tommy Sundgren.

3. Till sekreterare för mötet valdes Lars Lindström.

4. Till justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare, valdes Jan Wirström och Ulf

Plats: Sockenstugan i Värmskog
Tid: Lördagen den 17:e maj 2014

Medlemsantalet är 170, inberäknat tre vänföreningar
och två museer. Detta sedan två medlemmar har avlidit, 
en medlem önskat utträde och två nya har kommit med i föreningen. Vi önskar Tony Thille
i Knivsta och Per Wirback i Uppsala varmt välkomna.   

Kassörens koll

Rustan Gandvik

Protokoll från STSF:s årsmöte 2014
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10. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

suppleant valdes Per Hedman.

15. Ärenden som enskild medlem inlämnat till styrelsen. Inga ärenden.

14. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet. Inga ärenden.

a) Styrelsen informerade om att TeliaSonera planerar att flytta från Farsta till Arenastaden i Solna
under våren 2016. Detta kommer att påverka framtiden för STSFs bibliotek/arkiv i Farsta. Avtalet
mellan TeliaSonera och föreningen diskuterades och några scenarier framstod som mest sannolika.

1) Stämman uppdrog åt Styrelsen att ta fram en DVD version av filmen. eventuellt med val-
bart engelskt ljud att levereras till alla medlemmar under året utan kostnad för medlemmarna.

2) Stämman uppdrog åt Styrelsen att undersöka kostnaden att sammanställa opublicerat
material på en separat DVD. Punkten tas upp i kommande nummer av Phonetiken och vid
behov (om kostnaden är hög) under ett medlemsmöte.

Lars Lindström Tommy Sundgren Jan Wirström Ulf Collovin
Sekreterare Ordförande Justeringsman Justeringsman

16. Övriga frågor.

Revisionsberättelsen samt Styrelsens förslag till revisorerna avseende Balans & Resultat för
2013 gicks igenom. Styrelsens förslag till budget för 2014 godkändes av stämman.

9. Revisorernas revisionsberättelse, Balans & Resultat för 2013 samt Budget 2014.

Bert Rockenstedt (omval), Rustan Gandvik (omval).

c) Till två styrelsesuppleanter för två år valdes Hans Ekerås (omval), Patrik Nilsson (nyval).

      Stämman justerade punkt c) i dagordningen till ”Val av två styrelsesuppleanter för två år”
      enl. valberedningens förslag.

d) Till en revisor för två år valdes Tomas Söderblom (omval).

e) Till en revisorssuppleant för ett år valdes Bengt Svensson (omval).

f) Till två ledamöter av valberedningen valdes Rickard Noréll och Ove Svensson, och till

13. Mötet beslutade om ersättning eller arvode till styrelseledamot eller föreningsmedlem.
Styrelsens förslag om 0 kr godkändes.

11. Beslut om medlemsavgifter för föreningen för verksamhetsåret 2014. Stämman godkände
styrelsens förslag: Ordinarie årsavgift: 150 kr, årsavgift för familjemedlemskap: 200 kr,
årsavgift för bosatta utanför Sverige: 30 Euro.

12. Val förrättades enligt valberedningens förslag:

a) Till ordförande för ett år valdes Tommy Sundgren (omval).

b) Till 4 styrelseledamöter för två år valdes Lars Lindström (omval), Ulf Elfving (omval),

b) Styrelsen tog upp frågan kring att ta fram en DVD av VHS-filmen ”Telefoner tillverkade av
L. M. Ericsson”.

c) Ordföranden avtackade Ole Jacobsen för hans arbete i styrelsen. Vidare tackade ordföranden
Lars Liljestrand för hans insatser för arrangemangen vid detta årsmöte.

17. Mötet förklarades avslutat ca kl. 16:15.
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Mitt sista uppdrag innan pensioneringen 2004 var att inventera stationsutrustning runt om i 
innerstaden och det förde mig bland annat till denna ståldörr. Väl därinne kändes det som att 
bli förflyttad  60-70 år tillbaka i tiden. Här stod växelborden med tillhörande telefonisthjälmar 
precis som de lämnats för decennier sedan. De kvarlämnade gamla telefoniststolarna kunde 
platsa i Antikrundan. I panelerna satt några gamla Telur kvar, klockor som användes på 
manuella tiden för att mäta längden på rikssamtal, perioder om 3 minuter.  Den tillhörande 
korskopplingen hade till och med kvar glasrörssäkringarna, något som försvann från vanliga 
KK redan på 1960-talet. Över allt låg ett täcke av damm, tveksamt om någon städning skett de 
senaste 50 åren!

Det här visade sig vara reservstationen till Söders forna AGF-station, vid Björns Trädgård, 
konverterad till AXE på 1980-talet. Tidigare fanns reservstationen i källaren där i likhet med på 
andra AGF. När skyddsrummet byggdes flyttades reservstationen ned och förbands med Söder 
via en lång, brant sluttande tunnel. Ingången till tunneln är igenstängd då det forna stationshuset 
har andra ägare och funktioner.

Man kan ju så här i efterhand fundera över tanken att ha en fungerande reservstation i händelse 
av ett atombombanfall mot Stockholm medan all övrig teletrafik troligen skulle vara helt utslagen.

På Söder i Stockholm finns Katarinagaraget i anslutning till Slussen. Det byggdes på 1950-talet 
som ett atombombsäkert skyddsrum i 3 plan och invigdes 1957. Det var då fullt utrustat för att 
kunna härbärgera 20000 människor, helt isolerade från omvärlden bakom dörrar som vägde 
150 ton. I samband med planerna på nya Slussen har man tänkt placera terminalen för Nacka-
Värmdöbussarna i berget. 

I Bergakungens sal ...

I det nedersta planets mitt finns en oansenlig ståldörr bland alla parkerade bilar ...

Reservstationen har utöver ståldörren även förbindelse med teletunnelsystemet som passerar 
under skyddsrummet och där kvarteret Jericho vid Jakobsbergsgatan utgör spindeln i nätet. 
Varför och exakt när man började spränga ut tunnlarna vet jag inte, men en gissning är kalla 
krigets atombomshot. Bygget startade nog på senare halvan av 1950-talet, ett av mina uppdrag 
på dåvarande Provningsavdelningen var att kontrollera brandlarmsanläggningen i det då nybyg-
gda huset Lästmakargatan 19. Det förde mig så småningom ner i kabelkällaren djupt under 
gatunivån. Där satt branddetektorn cirka 10 meter upp i taket och det var med darrande ben jag 
klättrade upp på en inte helt stadig stege för kontroll. Någon som kunde hålla i stegen fanns ju 
inte, men det avlöpte lyckligt. Två tunnelmynningar utgick från den här katedralen, som den 
kallades, en mot Östermalm och den andra mot Söder. Tunnelbygget som var okänt för gemene 
man blev riksbekant i samband med ett dramatisk ras vid Hammarbykanalen i November 1965. 
Två arbetare befann sig i närheten av raset men kunde rädda sig genom springa mot norr där 
tunneln sluttade uppåt och det bildades en luftficka. På ytan visste man inget om deras öde men 
en räddningsaktion sattes skyndsamt igång genom att ett hål borrades rakt ner mot tunneln i 
närheten Folksamskrapan. Där fick man efter nervös väntan äntligen kontakt med de instängda 
och kunde fira ned förnödenheter. TV-reportern Bo Holmström refererade från platsen praktiskt 
taget dygnet runt, han som senare blev känd för sitt: LÄGG UT, LÄGG UT…. LÄGG UUUT 
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Efter närmare 5 dygn kunde brandkårens dykare ta sig igenom rasmassorna och rädda de 
instängda. Som av en händelse publicerades ett reportage i Hemmets Vecktidning nr 20 om 
detta samtidigt som jag knåpade med dessa rader. Tunnelsystemet kom senare på tapeten när 
det uppdagades att Clark Olofsson, känd från Norrmalmstorgsdramat hösten 1973, på okänt 
sätt hade kommit över nycklar och hade planerat någon sorts attentat i anslutning till någon av 
tunnelgrenarna. Händelsen ledde till ett omfattande byte av låssystem för att så långt möjligt 
förhindra liknande incidenter.

Teletunneln anslöts så småningom till Hammarby riksstation för att sedan fortsätta mot Farsta. 
Hammarbystationen byggdes för att vara atombombsäker. Det byggdes andra grenar mot 
Kungsholmen och Vasastan.

På 1990-talet revs all blykabel ut från tunnlarna, ett minst sagt omfattande arbete, kommunika-
tionen hade då övergått i fiberkablar när konverteringen till AXE slutförts.

Vet inte om reservstationen finns kvar idag, men om den gör det skulle den väl kunna utgöra ett 
ganska udda och intressant studieobjekt. Jag kan i så fall undersöka om det finns möjlighet.

Dag Unevik

Bilden är tagen den 28 oktober 2002 av författaren.
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Utöver tusentals böcker i skilda ämnen innehåller STSF-biblioteket i Farsta omfattande 
samlingar av periodica dvs tidskrifter och andra periodiskt utgivna tryck. Det rör sig om 
ca 500 titlar och omspänner tiden 1865 till 2003.

Vidare finns här ca 150 (!) tidskriftstitlar utgivna av IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) samt dess föregångare IRE (Institute of Radio Engineers). Tidskrifter 
om radio i många former finns här, t.ex. Wireless World och dess efterföljare (1913-2001) och 
några titlar om ”Ham Radio”. Det mest omfångsrika på tidskriftshyllorna är samlingen av 
Telephony (1910-1921, 1945-2001).

Här finns ca 70 personal-, kund- och informationstidningar för Telegrafverket / Televerket / 
Telia. Där ingår givetvis TELE (1949-95) med dess föregångare Teknisk bilaga till Kongl. 
Telegrafstyrelsens månadscirkulär (1895-1913) och cirkulär (1914-20) resp 
Tekniska meddelanden (1920-1948).

I bibliotekets samlingar finns självklart även tidskrifter utgivna av teleoperatörer och 
tillverkare såsom Alcatel, AT&T, Bell, British Telecom, British Post Office, CSELT, Ericsson, 
Marconi, NTT, PTT och Siemens.

En glimt av STSF-biblioteket

De mest ålderstigna skrifterna, som knappast innehåller något av värde för telesamlaren, är 
Journal des télégraphes (1865-70), Journal télégraphique (1869-1933) och Archiv für Post 
und Telegraphie (1876-1940).
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Önskar du mer information om bibliotekets samlingar är du välkommen att kontakta mig.

Rustan Gandvik

I detta sammanhang vill jag också nämna tidskrifter från de föreningar med vilka vi har (eller 
har haft) ömsesidigt medlemskap:  AHTS Newsletter från Australian Historic Telephone So-
ciety som utkommer med 6 nr/år och vårt bestånd börjar 2003. ATCS News från Australasian 
Telephone Collectors Society som utkommer med 6 nr/år och vårt bestånd börjar 2001. ATCA 
Newsletter från Antique Telephone Collectors Association som utkommer med 12 nr/år och vårt 
bestånd täcker 1999-2003 & 2006-nutid. Switchers´ Quarterly från Telephone Collectors Inter-
national (TCI) som utkommer med 4 nr/år och vårt bestånd täcker 1994-2005. Singing Wires 
likaledes från TCI som utkommer med 12 nr/år och vårt bestånd omfattar 2000-2007.
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2.  Någon slags mätapparat, jag vet inte vad den använts till.  Den verkar
 vara hemgjord. Pris 50 kr. 

1.  Gammal televerksflagga med ”krabban” Storlek ca 2,05x1,70 meter Ge ett bud. 
Jag  vet inte vad den kan vara värd. 

Säljes
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3.  Bok ”From Semaphore to Satellite”  ITU Geneve 1965 

Favoriter i repris :

1. Telefonapparat DGE 1301, den s.k.”Hästhuvudet” .

2.  Telefonapparat DGA 1002 , ”kusinen” till hästhuvudet. 

3.  Telefonapparat Tvt 08-67765 från 1953, använd av Flygvapnet.

4.  Leksakstelefon från BRIO, troligen 1950-talet.

5.  Te- / kaffemuggar med teleanknytning. Ett flertal olika, t.ex. Telia,  Televerket,
     Ericsson,Norsk telemuseum, Företagskatalogen m.fl.

Frakt tillkommer på samtliga objekt. 
Lasse Carlsson   Vårvägen 3, Västerhaninge  Tel: 08-500 22 691,
Mob: 070-620 58 04     Mail:  640carlsson@telia.com 

6.  Fransk sidoapparat,  ” Societé  DesTéléphones  Ericsson  Colombes  (Seine)” 
     står  det stämplatpå hörtelefonen. Varsamt renoverad.

7.  Medalj, Ericsson, Olympiaden 1984.

För bilder på 1-4, se webbsidan för Phonetiken 2014-1.

Henrik Lundin Tel 08 - 754 33 47  eller  E-post: Henrik.R.Lundin@gmail.com  



14

Efter nästan 120 år i centrala Stockholm utflyttades och samlades Televerkets huvudkontor i 
Farsta i ett område med höghus uppförda 1962 och ett område med låghus som stod klara 1969. 
I många år förblev Televerket fastighetsägare men efter bolagiseringen såldes fastigheterna i 
Farsta liksom många andra av Televerkets hus på attraktiva adresser. Sedan 2001 är RBS Nordic 
Renting ägare av fastigheterna i Farsta och TeliaSonera är hyresgäst. 2011 avslöjades i pressen 
att TeliaSonera ämnade flytta från Farsta och sökte nya lokaler och i maj 2013 stod det klart att 
företaget hade tecknat avtal om lokaler i NCCs planerade nybygge på Kristinebergshöjden invid 
Essingeleden på Kungsholmen i Stockholm. Men myndighetsbeslut om bygget dröjde och i 
april 2014 avbröt TeliaSonera samarbetet med NCC och tecknade istället avtal med Fabege om 
att från 2016 hyra hela Scandinavian Office building, ovanpå Mall of Scandinavia, 
i Arenastaden i Solna. 

Nu undrar måhända du som STSF-medlem vad detta har med vår förening att göra. Svaret 
är – åtskilligt. Sedan 2005 har STSF ett avtal med TeliaSonera (TSS) varigenom STSF äger 
Televerkets gamla verksbibliotek under en rad villkor, t.ex. att samlingen hålls intakt och att 
anställda i TSS, vid önskemål, har tillgång till biblioteket. TSS håller STSF med ca 135 kvm 
lokaler i Farstaanläggningen för en synnerligen symbolisk årshyra. I lokalerna förvaras uppåt 
700 hyllmeter böcker, tidskrifter och pärmverk samt en hel del annat som inte kan mätas i hyll-
meter. Mycket är av telehistoriskt värde, åtskilligt är allmän teknikhistoria men ca hälften 
av samlingarna kan nog sägas vara av obetydligt eller inget intresse för STSF.

Avtalet innehåller en del text om vad som skall ske då hyresförhållandet upphör. Självklart är ett 
samråd med TSS nödvändigt och vi försöker nu genom skrivelse till högsta ledningen att få en 
samtalspartner som kan förhandla på TSS vägnar. Om TSS flyttar från Farsta förlorar vi givetvis 
den nuvarande lokalen och det är lindrigt sagt ovisst om TSS kommer att hjälpa oss till en ny 
lokal. Vi vet ännu inte om STSF kan få full äganderätt till de telehistoriskt värdefulla delarna av 
biblioteket. Vi vet inte om det skall förhandlas och samordnas med Tekniska museet eller andra 
arkiv/bibliotek. I väntan på ett svar från TSS har vi ännu inte börjat undersöka vilka möjligheter 
till arkivförvaring som kan finnas bland våra medlemmar. Har du några idéer så är du mycket 
välkommen att höra av dig till styrelsen eller Henrik Lundin. 

TeliaSonera flyttar (?) från Farsta

Rustan Gandvik 

Rättelse
I förra numret av Phonetiken begick jag ett pinsamt misstag. I berättelsen om min vän Sergej 
Blats besök i Stockholm råkade jag skriva att han kommer från Estland. Detta är naturligtvis 
fullständigt felaktigt. Serge Blats bor i Riga/Lettland och ingen annan stans.
 
Gunnar Modig
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Vi är idag 22 st i STSF-gruppen på Facebook och skulle behöva lite fler som kommer med 
inlägg som t ex det från Bengt Almqvist:

Grönköpings Veckoblad toppar första sidan i senaste numret med den aktuella frågan om 
telefonavlyssning. "Veckobladet har uppsökt fru telefonisten Zelinda Eriksson för att utröna om, 
och i vilken grad, medborgarna avlyssnas å telefonstationen härledes".

Tony Thille är en annan i gruppen och har en fråga :

Vet någon vad denna telefon har för beteckning ???  Vet att den är dansk efter vad jag har 
förstått. Den har Dansk Statstelefon (rikstelefon) dekaler och jag har sett liknande fast utan 
nummerskiva. Tror att det är en 1935 års modell Kristian Kirk Telefonfabrik, senare om-
byggd (knappen på översidan borttagen samt nummerskivan monterad senare) men skulle  
bli tacksam att få veta korrekt modellbeteckning på den enl. bifogade bilder samt år då den 
började tillverkas. Skylten på kortsidan saknas. Tacksam för hjälp med detta.

Vi har ju många "experter" inom föreningen och det finns säkert ett antal personer som skulle 
vara intresserade lära sig lite mer om vår telefonhistoria och förhoppningsvis gå med i STSF.
Vi lär knappast få in fler medlemmar om vi "bara" har en hemsida och Phonetiken som kanal. 
Om 20 år är vi inte så många kvar i STSF och klubben lär dö om vi inte lyckas locka till oss 
lite nya (och yngre) medlemmar. Jag ser det som enda möjlighet att vi sprider oss på webben så 
mycket som möjligt. För att göra det finns bl. a. Facebook och YouTube att ta till.

För er som är som inte är med och lite oroliga över att ansluta sig till Facebook så behöver man 
inte alls lägga upp något omfattande mer än sitt namn (inte ens en bild behövs). Inget tvång att 
vika ut sig. Man kan helt enkelt hålla en mycket låg profil. En giltig mejladress som inte syns på 
Facebook behövs dock. Om intresse finns kommer undertecknad hålla en liten kort introduktion 
till Facebook och annat roligt som man kan ha nytta utav med sin dator på webben. Möjligen i 
samband med höstmötet.

Välkomna till STSF på Facebook!
Bengt Lidforss på Facebook sedan 2009
bengt@lidforss.se
0709 32 12 88

Hjälp vid upprop!

Ett stort TACK till alla ni (Nils-Erik, Tore, Bengt L, Björn, Andreas, Bengt A, Ulf, Anders, 
Jonas, Keld, Ove, Fredrik, Raimo, Sune, Ingemar och Ole) som svarade på uppropet om Nokia-
telefonen och Mute knappen. Det värmer att man så snabbt kan få svar ifrån medlemmarna via 
E-posten. Även om alla svar inte var rätt så fick jag flera tips att söka vidare. TACK!
      
Henrik Lundin

Ni vet väl att vi är på Facebook?
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Bland de föremål som fascinerade mig fanns de halvautomatiska växlar som Ericsson till-
verkade i början av 1880-talet. Telemuseum hade sådana automatväxlar med tillbehör som 
manipulatorer och nollställningsutrustningar. Man kunde också se de manuella växlar som 
fanns på överordnade telefonstationer och som ingick i systemet.

En sådan tidig "automatisk" växel ville jag naturligtvis försöka hitta till min samling! Det visade
sig svårare än vad jag, i mitt ungdomliga oförstånd kunde tro, att hitta en av de drygt 300 växlar 
som lär ha tillverkats. Jag såg ingen till försäljning någonstans. Inte på auktioner, inte i antik-
affärer eller på marknader och inte heller hos andra samlare. I Ericsson Review 1983 skrev Gösta
Thames en artikel om de gamla växlarna. De hade då passerat sin 100-årsdag men på marknaden
hade jag fortfarande inte sett till några. Artikeln läste jag naturligtvis med stort intresse.

I dagarna har paketet med växeln anlänt och den var i lika bra skick som jag hoppats. Det var 
en 5-linjers växel av variant tre, såvitt jag kan avgöra. Nu återstår att se om det går att ansluta 
apparater, samtida med växeln, t ex en pulpetapparat och en svängarmstax, för att kontrollera om
den fortfarande fungerar. Vid den överordnade växeln fanns speciella impulssändare för att välja 
rätt apparat vid anrop via den automatiska växeln. Någon sådan impulssändare har jag inte, men 
jag tänker använda två gamla telegrafnycklar från Ericsson som ersättning. Om någon har 
information om dessa växlar är jag mycket intresserad av att få ta del av den.

1883 års växel

I de övre tonåren bodde jag några år i Nykvarn en liten ort inte så långt från Stockholm. Jag
hade redan i dessa år en liten samling telefoner och ett stort intresse för telehistoria. Närheten till
Stockholm gjorde att jag ofta besökte Telemuseum som då, i slutet av 1960-talet, låg i en fyra 
våningar hög, gammal telefonstation på Styrmansgatan nära Karlaplan. Televerket drev museet i 
egen regi och hade öppet för allmänheten några timmar varje söndag. Museet hade sitt ursprung i
den modellsamling som Telegrafverket startade redan i samband med att Elektriska Telelegraf-
verket grundades 1853. Material från undervisningsanstalten fanns också på museet tillsammans 
med mycket från andra källor. Det var en utställning som passade samlare perfekt då man visade 
nästan alla typer av utrustning som förekommit i Svenska telegraf- och telefonnät.

Ericsson Review nr 4 1983 finns tillgänglig på http://goo.gl/UDElDP  (var noga med versaler 
och gemener). Artikeln börjar på sidan 63 i PDF-dokumentet. Läs också vad Gösta Thames och 
Karl Väinö Tahvanainen skriver om växlarna i Phonetiken nr 1 och nr 2 1996.

I år, 2014 såg jag till min förtjusning att en 1880-tals automatisk växel skulle säljas på auktion i 
Dalarna. Ett bud lades in via Internet och sedan följde en spänd väntan medan auktionen pågick. 
När klubbslaget föll visade det sig att jag vunnit växeln. Äntligen!  Det tog alltså ca 45 år innan 
jag lyckades lägga vantarna på min växel och jag tycker personligen att jag gjorde ett klipp när 
jag köpte den även om den kostade en del.
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Ove Svensson

Denna bild på en manuell
överordnad växel är hämtad
från Tekniska museet.

Några korta kommentarer till 
bilden på växeln som nu är upp- 
hängd hemma hos mig. Längst
upp till höger syns magneten som 
stegar  fram väljaren. Till vänster 
om den syns återställnings-
magneten som ställer tillbaka 
väljaren i utgångsläge och även 
nollställer linjereläerna som 
återfinns längst ner i växeln. I 
mitten, under väljaren, syns det 
breda treläges polariserade reläet.
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En stor skara glada STSF:are var samlade i solskenet utanför LM Ericssons minnesgård. 
Guidningen började med att Lars Liljestrand berättade om Lars Magnus uppväxt på gården, hur 
han begav sig ut på vandring till Stockholm, och efter att bland annat ha arbetat hos Henrik Öller, 
startade en egen liten källarfirma kallad LM Ericsson & Co. Vi fick även höra lite om hans fru 
Hilda och deras fyra barn Johan, Lars Magnus, Gustav och Anna. Efter denna intressanta historia 
var det dags för en titt på klenoderna inne i minnesgårdens lilla museum.

När "originaluppställningen" av STSF:are fotograferats framför minnesgården bar det iväg 
tillbaka till Sockenstugan där själva årsmötet skulle äga rum. Innan mötet hade föreningen en 
liten loppis på en del produktkataloger och telefoniböcker. Det hanns också med en kopp kaffe 
och kaka innan allvaret började. Årsmötespunkterna klarades av i en rasande fart, inte ens valet 
av valberedning var något problem den här gången - en punkt som annars brukar bli ganska 
segdragen. Det som diskuterades mest var en eventuell ny DVD-videoproduktion, samt hur man 
kan rädda den unika bibliotekssamlingen hos TeliaSonera när de så småningom flyttar till nya 
lokaler i Solna. När årsmötet var avklarat drog den alltid lika uppskattade auktionen igång, 
med Gunnar Modig som auktionsförrättare, och efter det det stående inslaget på alla 
STSF-möten - bakluckeloppisen.

Nu kurrade det i magen och en delikat middagsbuffé med fläskfilé, kyckling och lax dukades upp.
Alla åt med god aptit och som avslutning flyttade hela gänget ut på gården där dessertfrukten
avnjöts i solnedgången. Många STSF:are skulle övernatta i Kyrkstugorna vid Sockengården, men 
för oss var det nu dags att packa ihop och bege oss iväg mot vårt hotellrum i Karlstad. Ytterligare 
en årsmötesträff var till ända - en trevlig sammankomst, som alltid!

STSF:s årsmöte i Värmskog

Färden gick från Stockholm tidigt lördag morgon, och det rullade på utan problem till Örebro 
där det blev ett kort stopp för att tanka bilen och äta lite. När vi rullade vidare visade det sig att 
GPS:en inte hade laddats och därför slocknat. Den behövde ligga på laddning en stund innan den 
kunde komma igång igen, men det var ju "bara" att köra vidare och följa vägskyltarna tills dess. 
Efter en stunds körande kom GPS:en igång och visade nu att vi skulle vara framme vid 
Sockenstugan i Värmskog 12:35, lite sent men ändå i god tid innan det skulle vara dags för 
gemensam avfärd till minnesgården. Efter ytterligare körande visades ankomsttiden 12:45, och 
fortsatte sedan raskt ticka på uppåt. Vad var nu detta? Oj, vi hade missat avfarten mot E18 och 
var på väg med full fart mot Göteborg på E20! Det var bara att vända runt och köra tillbaka mot 
Örebro. Rejält försenade var vi till slut på rätt spår igen. Vi skulle dock inte hinna fram till 
Sockenstugan i Värmskog i tid, och efter samtal med Henrik bestämde vi att köra direkt till 
minnesgården.

Ulf  Collovin & Victoria Mattisson



19



Nr 3 av Phonetiken har manusstopp 24/8 och utgivningsdag 15/9. /Red
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